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1 Bakgrunn 
Etter oppdrag fra Uleberg ANS skal det settes i 
gang detaljreguleringsarbeid på deler av C1, C4, 
C5, Z5 OG Z6, samt del av Hovden del 2 i 
kommuneplanens arealdel. Planområdet 
omfatter teig FB2 i kommunedelplanen for 
Hovden. Grunneier har i den anledning inngått 
en avtale med Plankontoret Hallvard Homme AS 
og Arkitekt Stokkebokjær AS for å få 
gjennomført en planprosess i samsvar med PBL. 

  

 

 

 

 

 

1.1 Lokalisering 
Området ligger på østsiden av 
Lykkestaden og den kommunale 
vegen, og strekker seg videre østover 
ned til Otra. Sør for Lykkestaden Aust 
og opp mot den nye delen av 
planområdet Lykkestaden Nord er 
området begrenset henholdsvis av 
områdene for fritidsbebyggelse C 4.2 
og C5. Otra-vassdraget grenser i øst 
og den kommunale Skisentervegen 
grenser i vest. 

 

 

  Øverst t.h.: Bilde av planområdet 
Lykkestaden Aust og Nord 

Nederst t.h.: Lokalisering av 
planområdet på Hovden. 
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2 Overordna planverk 

2.1 Kommunedelplan Hovden  
Planområdet omfatter teig FB2 i kommunedelplan for 
Hovden. Planen ble vedtatt 27.02.2014 og er gjeldende plan 
i området. Arealet er foreslått satt av til hytter. Området 
egner seg godt som utbyggingsområde. Den største 
innvendinga mot utbygging er at areal langs Otra blir bygd 
ned. Planforslaget vil dermed være i tråd med overordna 
plan. 

  

 

 

 

 

 

 

2.2 Reguleringsplan del av c1, c4, c5, z5 og z6 
Reguleringsplan som omfatter planområdet ble vedtatt 
september 2004. Området er satt av til offentlig friområde. 
Bestemmelsene sier at områdene i størst mulig grad skal 
opprettholdes slik det er i dag, med tre og vegetasjon. 
Områdene kan benyttes til turveier og skiløyper. Området 
kan tynnes og skjøttes. Kommunen skal godkjenne 
tynningshogst.  

  

  

Over: RP for Lykkestaden 
Aust og Nord. 

 

Over: Utdrag av kommunedelplan 
for Hovden.  
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3 Planområdet i dag 

3.1 Naturmangfold  
Naturmangfoldlovens §8 er vurdert ut fra informasjon henta fra Naturbase, Artskart og annen 
tilgjengelig kunnskap. Naturbase har ikke registrert naturtyper av lokal/regional/nasjonal verdi, men 
vest for planområdet på vestsida av den kommunale vegen, er det satt av et stort område som er 
beiteområde for Lirype (Lagopus lagopus). Området har verdikode C – Lokalt viktig. Planområdet 
berører ikke dette området. Artskart har ingen registrerte trua- eller sårbare arter i området. Skog og 
landskap har ingen viktige miljøregistreringer i forhold til skog.   

Store deler av området er jorddekt, åpen fastmark, med noe uproduktiv lauvskog. Tresjiktet består 
hovedsakelig av fjellbjørk (Betula pubescens). Området har ikke blitt kartlagt på barmark.  

Ut i fra gjeldende registreringer i de offentlige basene ser det ikke ut til at det kan påvises effekter av 
tiltaket på trua, nær trua eller verdifull natur, jfr. §9. Planlegger legger derfor til grunn for at det ikke 
er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippa i Naturmangfoldlovens §§ 10 – 12. 

 

 

3.2 Løsmassegeologi 
Berggrunnen i planområdet består av fin- til middelskornet granitt, en typisk næringsfattig bergart. 
Løsmassene består av tjukk morene. Det er få eller ingen fjellblotninger i området.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Over: Berggrunnskart frå NGU. 
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4 Konsept 
Det planlegges et byggeområde for fritidsbebyggelse med krav til at utnyttelse, utforming og 
plassering ikke skal være til sjenanse for friluftsaktivitetene nede ved elva, som skal utvikles utover 
det eksisterende plan gir mulighet for. Tilkomsten til området skal forbedres. En tursti er planlagt å 
gå langs planområdet ut i Otra-vassdraget.  

Bebyggelse i planområdets vestre del i Lykkestaden Aust er fordelt på to områder, FB 1 og FB 2. I 
området FB 1 er det plass til 8 frittliggende, 2 etasjes fritidsboliger. Disse vil ikke være synlige, eller til 
sjenanse for naturområdene nede ved elva. Se vedlagte illustrasjon C. 

Bebyggelsen i FB 2 er supplerende bygningsdeler til tomtene 1, 2, 7 og 8. Dette er primært boder, i 1 
etasje, innfelt i «vollen». Se vedlagte illustrasjoner A og C. 

Planområdets østre del, vil nå bli beskyttet for innsyn og støy på grunn av «vollen» som er lagd i 
områdene FB 2, og AU. Den østre delen av planområdet omfatter nå også utenforliggende holme. 
Disse områdene blir regulert til friluftsformål og naturformål.  

Området skal kobles sammen med Hovdens generelle gangveissystem langs elva, gangbroer skal 
anlegges fra fastland og ut på holmen, og det skal etableres en parkeringsplass på 12 
biloppstillingsplasser i umiddelbar nærhet til Lykkestaden aust. Atkomsten fra parkeringsplassen i 
Lykkestaden Aust til holmen kan tilpasses universal utforming.  

Det planlegges 11 frittliggende fritidsboliger og 13 garasjer i Lykkestaden nord. Tursti langs Otra-
vassdraget vil være gjennomgående fra Lykkestaden aust til nord. Helt nord i området blir det satt av 
et område til snøopplag. Se vedlagte skisser E og F. 

  

Over: Konsept – Lykkestaden aust 
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5 Planprosess 

5.1 Innspill til planarbeid 
Varsel om oppstart av planarbeid blei sendt ut den 18. Mars 2014, med svarfrist 29. april 2014. I 
etterkant av varselmeldinga har det blitt registrert 7 innspill til planarbeid.  

Fylkesmannen i Aust-Agder 
Områder for fritidsboliger må være i tråd med området satt av til formålet i kommunedelplanen. 
Områder satt av til friområde for allmennheten skal bevares og settes av til dette formålet.  

Planområdet går langt ut i Otra. Kommunedelplan åpner ikke for småbåtanlegg o.l. Otra bes holdes 
fri for tekniske inngrep.  

Det stilles krav om ROS-analyse. 

Merknader fra planlegger: 

Utbyggingsteigene ligger innenfor teigen B2 i KDP Hovden. Friområdet mot Otra er ivaretatt og 
funksjonaliteten økt gjennom tursti over øyene i elva. Otra holdes fri for inngrep, det legges opp til 
kryssing av elva i bruer med landfaste kar. ROS-analyse er gjennomført.  

Aust-Agder fylkeskommune 
Det er behov for en arkeologisk registrering i planområdet.  

Fylkeskommunen oppfordrer til at referat fra oppstartsmøtet legges ved oppstartsmelding. 

Merknader fra planlegger: 

Tre kjente kulturminner er blitt lagt inn i plankartet. Arkeologisk forhåndsundersøkelse er ikke blitt 
bestilt i tide til gjennomføring i 2014 og må derfor gjennomføres 2015. Planforslaget ønskes likevel 
fremmet for politisk behandling og høring for å få klarhet i om de planmessige grepene for politisk 
tilslutning. Kjente (evt. også hittil ukjente) kulturminner som er i konflikt med planen formål søkes det 
dispensasjon fra kml for. Dispensasjonssøknaden ønskes behandlet som del av høringsrunden.  

Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) 
Planlegging og utbygging må ta hensyn til faren for skader som følge av flom, erosjon og skred. Det 
må utredes om det er fare for flom eller skred. Faresoner må merkes på plankart som hensynssone.  

Det bør gjøres en konkret vurdering av og begrunnelse for byggeavstand mot vassdrag. 

Merknader fra planlegger: 

Flom, flomerosjon og skred er vurdert i ROS-analyse, inkludert byggeavstand fra Otra.  

Statens vegvesen 
Planområdet grenser opp til kommunal veg. Kommunen er myndighet i forhold til byggegrenser og 
krav til utforming av avkjørsel. Av hensyn til trafikksikkerheten bør tallet på avkjørsler bli redusert og 
det bør bli sikra nødvendige frisiktsoner i sammenheng med kryssavkjørsler.  
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Merknader fra planlegger: 

Det er é ny avkjøring i området. Frisikt er regulert i hht. vegnormalen.  

Leder av Dyregrenda Sør Hyttevel v/Reidar Vang 
Velet har ikke blitt varsla og fått mulighet til å sende inn innspill. Flere medlemmer i velet har sterke 
meninger om utbyggingen og lurer på om den vil bli like massiv som eksisterende bebyggelse i 
Lykkestaden. 

Velet ønsker å få innsyn i prosesser og reguleringsplaner som settes i gang. Forhold som berører 
felles interesser i velområdet ønsker velet å få uttale seg om. 

Merknader:  

Detaljreguleringsplan utarbeides i tråd med kommunedelplan for Hovden, som legger opp til 
fortetting og høy utnyttelse i sentrumsområdene. Planprosessen følger plan- og bygningsloven og gir 
mulighet for innsyn og høringsuttalelse etter utlegging til offentlig ettersyn.  

Andreas K. L. Ugland 
Søppelboden som står på P-plass på vestsida av veien ble flyttet vekk fra området hvor utbygginga nå 
er aktuell. Den er nå plassert på P-plassen nærmest hjemmelshavers hytte, og utgjør stor sjenanse. 
Da det skal bli bygd mer i Lykkestaden bør søppelboden bli plassert tilbake på den opprinnelige siden 
av vegen for å unngå slike problemer. 

Merknader:  

Renovasjonsanleggene er blitt plassert av renovasjonsselskapet i samarbeid med kommunen. Det har 
til nå ikke kommet ønske fra disse partene om å se på en mulig flytting av eksisterende anlegg. 
Planforslaget baserer seg på eksisterende anlegg og foreslår ingen nye eller flytting av eksisterende. . 

Reidar og Janne Vang 
Rekreasjonsområde langs Otra er av svært høy verdi. Etter utbygging av Lykkestaden har familier fra 
området søkt ned til elva for friluftslivsaktiviteter og rekreasjon, da det er for tett på Lykkestaden til 
dette.  

Behovet for å beholde muligheten for å komme til fjells uten å måtte gå langs vegen og bære skiene 
blir stadig forsterket ved fortetting. Mange benytter seg i dag av løypene som blir tråkket opp fra 
brua ved Hovdehytte og på vestsida av elva opp til løypene ved skisenteret. I tillegg ligger det en 
gammel turløype som ender ved jordsorteringsanlegget i området. 

Hvis det skal bygges nærmere enn 50 meter fra elva må det også få følger for andre grunneiere.  

Eventuell utbygging bes ikke bli av en massiv og dominerende karakter slik som tidligere utbygging i 
Lykkestaden.  

Innsyn og muligheter for at interesser blir ivaretatt i forhold til trafikk, veg osv. er ønskelig. 

Merknader:  
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Byggegrense langs Otra holder en avstand på 50 fra vestre bredde på østre løp. Dette sees på som 
rett, da KDP Hovden viser byggeområde i samme utstrekning som planforslaget legger opp til. 
Planforslaget har et aktivt forhold til friluftsområdet langs elva og hjemler en ny tursti, som vil gi 
tilgang til øyene i Otra. Turvegen knyttes til en ny parkeringsplass, som er til bruk for allmenheten. 
Bebyggelsen planlegges tett, i tråd med føringer i KDP Hovden om høy utnyttelse. Bebyggelsens 
estetiske framtoning dempes delvis av en voll mot Otra.  

Kristen Gislefoss 
Det forutsettes at planarbeidet tar hensyn til eksisterende bygningsmasse nord og sør for 
planområdet med hensyn til nye byggs utforming og høyde. 

Bygningsmasse sør for eiendommen til Gislefoss vil få stor betydning på utemiljø i forhold til røyk fra 
skorsteiner da vindretning i området er sør til sørvestlig. 

Eksisterende hytte er selvforsynt med vann fra brønn som er plassert på eiendommen til Gislefoss i 
myrkant sør for hytta. Graving kan føre til tørrlegging av brønn. 

Elvens vestre løp må være retningsgivende i forhold til bebyggelse. Dette er også bekreftet av 
Fylkesmannen og Miljøverndepartementet. 

Planarbeidet må ta hensyn til to eksisterende fornminner. Disse er fredet. 

Merknader: 

Området er i kommunedelplan for Hovden satt av til byggeområde for fritidsbebyggelse med føringer 
om høy utnyttelse. Teigen i KDP avgrenses med avstand på 50 m fra Otras østre løp, planlegger 
legger derfor opp til at det er dette løpet som er førende for byggeavstanden. I motsatt fall ville 
teigen i KDP ikke være bebyggbar og dermed irrasjonelt å disponere for dette formålet. Bebyggelsen 
vil tilpasses eksisterende bygningsmiljø vest for skisentervegen. Nyinstallerte vedovner skal være 
rentbrennende i hht. forskrifter og vil dermed ikke utgjøre nevneverdig sjenanse. Det er 3 kjente 
eksisterende kulturminner i området, som er automatisk fredet. Planforslaget søker dispensasjon fra 
kulturminneloven for disse, slik at de kan fjernes (evt. med krav om arkeologisk utgraving).  

Dersom brønnen på eiendommen til innspillsgiver skulle bli tørrlagt av anleggsvirksomheten i 
planområdet, kan dette medføre privatrettslig erstatningskrav. Dette forholdet er ikke tema i 
reguleringsprosessen. Det vil være mulighet for å koble eiendommen til felles vannforsyningsanlegg i 
området. Det foreslås at forslagstiller fører vann og avløp frem til tomtegrense som kompensasjon for 
tapt brønn. 
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6 Vurderinger 

6.1 Konsekvenser for barn, unge og funksjonshemmede 
Området er i dag ikke brukt til leik eller opphold av barn og unge. Tiltak i samsvar med planen vil ikke 
føre til reduserte tilbud til denne befolkningsgruppa.  

Eventuelle barn og unge som brukere av hytteområdet vil kunne bruke private hageareal til leik og 
utendørs opphold. Grøntområder mellom hyttene vil kunne brukes som lekeområde.  

Dette er et hytteområde, noe som gjør at det er lite tilrettelagt for funksjonshemmede. 
Planframlegget har ingen ambisjoner om å overgå krava i PBL om universell utforming i bygg eller 
utendørs anlegg. 

6.2 Hjemmel for bygningshøyder i planområdet 
Kommuneplanen for Bykle ble vedtatt 28.06.2012. Bestemmelsene sier at maksimal mønehøyde ikke 
skal overstige 6,5 m målt fra overkant gulv 1. etasje til overkant utvendig møne. Bebyggelsen i 
planområdet er planlagt med 7,5 m mønehøyde og ligger dermed marginalt over føringene fra 
kommuneplanens arealdel. 

Kommunedelplan for Hovden ble vedtatt 27.02.2014. Den har ingen bestemmelser om mønehøyde. 
Bakgrunnen i dette ligger i intensjonen om at det på Hovden skal kunne bygges tett. KDP er vedtatt 
etter kommuneplanen og er dermed gjeldende plan. Planlegger mener at det er KDP som leverer 
føringene for foreliggende planarbeid. Bygningshøyden er i tråd med disse.  

Bebyggelsen vest for Skisentervegen er av samme type som den planlagte bebyggelsen i 
planområdet. Dermed vil den nye bebyggelsen gli harmonisk inn i tettstedsbildet. Mot Otra er det 
delvis planlagt en jordvoll som vil dempe det visuelle inntrykket sett fra elva.  
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6.3 SAMFUNNSSIKKERHET - RISIKO OG SÅRBARHET 

6.3.1 Bakgrunn 
I forbindelse med reguleringsplan for Lykkestaden Aust og Nord er det krav om utarbeidelse av 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) i henhold til plan- og bygningsloven §4.3. Hensikten med 
ROS- analyse er å avdekke om reguleringsplanen kan forårsake endringer som kan medføre en 
uakseptabel risiko for menneske, miljø og materiell og økonomiske verdier, og som det bør legges 
spesielt vekt på å forebygge.  

6.3.2 Metode 
Grunnlag for analysen er planbeskrivelsen for reguleringsplan, analyser og innkomne merknader 
under planprosessen. ROS- analysen er utført i henhold til DSBs veileder «Samfunnssikkerhet i 
arealplanlegging- Kartlegging av risiko og sårbarhet» (revidert utg. jan 2010).  

Analysen er basert på kjent kunnskap. 

6.3.3 Sannsynlighet og konsekvens 
Sannsynligheten vurderes slik: 

Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år 

Mindre sannsynlig En gang i løpet av 10 - 50 år 

Sannsynlig  En gang i løpet av 1 - 10 år 

Svært sannsynlig  Mer enn en gang i løpet av 1 år 

 

Konsekvensene vurderes slik: 

Ufarlig   Ingen person- eller miljøskader 

Mindre alvorlig Få/små personskader, miljøskader < 1 år 

Alvorlig  Alvorlige personskader, miljøskader > 1 år 

Svært alvorlig En eller flere døde, langvarig miljøskader 

 

Sannsynlighet x Konsekvens = Risiko 
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6.3.4 Risikomatrise 
Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Svært sannsynlig 

 

risiko som bør 
vurderes 

uakseptabel 
risiko 

uakseptabel 
risiko 

uakseptabel 
risiko 

Sannsynlig 

 

akseptabel 
risiko 

risiko som bør 
vurderes 

uakseptabel 
risiko 

uakseptabel 
risiko 

Mindre sannsynlig 

 

akseptabel 
risiko 

akseptabel 
risiko 

risiko som bør 
vurderes 

uakseptabel 
risiko 

Lite sannsynlig 

 

akseptabel 
risiko 

akseptabel 
risiko 

akseptabel 
risiko 

risiko som bør 
vurderes 

 

6.3.5 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak 

(1) FLOM 
Konsekvens: Flom kan føre til skader på bygg og tap av liv og helse. 
Risikovurdering: Otra-vassdraget går langs østsida av planområdet.  

Det er ingen registreringer av flom eller fare for flom i- eller nær planområdet. Området 
ligger tett inntil Otra-vassdraget (inntil 15 m), men det vestre elveløpet er uten vann hele 
året, med unntak av om våren når snøen smelter. Avstanden fra hovedløpet er på 50 m. Øya 
mellom hoved- og sideløpet er ca. 2 m høy. Det er på det minste ca. 6 m høydeforskjell 
mellom Otra og bebyggelsen. Dermed vurderes bebyggelsen til å ligge flomsikker. I og med 
avstanden fra elvas hovedløp og øyene (fast fjell) mellom elva og bebyggelsen, vurderes 
heller ikke flomerosjon til å utgjøre en trussel mot bebyggelsen.  

Tiltak:   Ingen tiltak nødvendig med hensyn til bebyggelse. 

Grunnlagsdata:  NVEs flomsonekart (www.atlas.nve.no), grunnlagskart 
    

(2) SKRED 
Konsekvens: Ras kan føre til skader på bygg og tap av liv og helse. 
Risikovurdering: Det er ifølge skredkart fra skredatlas ikke fare for skred i eller rundt 
planområdet. Det er ikke registrert kvikkleire innenfor eller i nærhet av planområdet. 

Tiltak:   Ingen tiltak i forbindelse med byggeområdet.  

Grunnlagsdata: NVE Skredatlas (www.skredatlas.nve.no), NGU løsmassekart (www.ngu.no). 
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(3) STERK VIND – KLIMAENDRINGER 
Konsekvens: Sterk vind kan føre til skader på bygg og tap av liv og helse. 

Risikovurdering: Yr.no har månedsstatistikk for Hovden målestasjon siste år (2013) og frem til 
i dag. 

Den sterkeste vinden som var målt er 16,4 m/s 27. nov, ellers ligger den månedlige 
gjennomsnittlige vindhastigheten på mellom 2,0 og 4,4 m/s.  
Innenfor planområdet er det lite eksisterende vegetasjon som kan redusere vindhastigheten.  
Planområdet ligger ellers i nærhet av hyttebebyggelse med lite avstand mellom bygningene. 
Dette vil kunne redusere vindhastigheten noe.   

Tiltak:  Ingen tiltak nødvendig 

Grunnlagsdata:  Yr.no 
(http://www.yr.no/sted/Norge/AustAgder/Bykle/Hovden_m%C3%A5lestasjon/statistikk.html) 

 

(4) RADON 
Konsekvens: Radonforekomst i grunnen kan forårsake helseskadelige konsentrasjoner av 
radongass i bygning.  

Risikovurdering: Det finnes ikke målinger av radon i grunnen, eller grunnforhold som tilsier 
fare for radongass (Radonkart, NGU). Bergartene i planområdet er ingen særskilte 
produsenter av radongass. 

Tiltak: ingen tiltak. 

Grunnlagsdata:  NGUs radonkart (www.ngu.no). 

 

(5) FORURENSET GRUNN 
Konsekvens: Forurensning i grunnen kan forårsake helseskader og miljøfare.  

Risikovurdering: Det er ikke kjent at det finnes forurensning på tomten.  

Tiltak:   Ingen tiltak nødvendig 

Grunnlagsdata:  Lokalkunnskap.  

 

(6) TRAFIKKSIKKERHET 
Konsekvens: Kollisjoner / påkjørsler ved veg kan føre til tap av liv og helse (+ tap av materielle 
verdier).  

Risikovurdering: På fylkesveg 341 er det en målt ÅDT på 650 i 2013. Nasjonal vegdatabase har 
ingen registrerte ulykker i området. 
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Med hensyn til myke trafikanter går det fortau langs fylkesveg 341  forbi planområdet på 
vestsida av vegen. Fartsgrensen er 50 i området. Både eksisterende og ny avkjøring vil ha 
gode siktforhold.  

Tiltak:   Ingen tiltak nødvendig 

Grunnlagsdata: (www.vegvesen.no). 

 

6.3.6 Oppsummering 
 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Svært sannsynlig 

 

    

Sannsynlig 

 

    

Mindre sannsynlig 

 

  
 

Flom 
Trafikksikkerhet 

 

Lite sannsynlig 

 

 Forurensing Skred 
Radon 

Sterk vind 

 

Ut fra en total vurdering av sannsynlighet og konsekvens, synes det samlet sett å være liten 
sannsynlighet for risiko knyttet til de omtalte faktorer, og dermed liten konsekvens forbundet med 
tiltaket. 

 

Det er ikke identifisert hendelser med uakseptabel risiko (rødt). 

Risiko som bør vurderes (gult) er:  

• Flom  
• Trafikksikkerhet  
 

Hendelser med akseptabel risiko (grønt) er: 

• Skred  
• Sterk vind  
• Radon  
• Forurenset grunn  
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7 Planomtale 

7.1 Bebyggelse og anlegg 
Planlagt garasjeanlegg reguleres til bebyggelse og anlegg, garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse 
og merkes GA på plankartet.  

Bebyggelse reguleres til bebyggelse og anlegg, fritidsbebyggelse – frittliggende og merkes FB1-FB4 
på plankartet.  

Trafo sør i området reguleres til bebyggelse og anlegg, energianlegg og merkes EA på plankartet.  

Vollen langs planområdet FB1 reguleres til bebyggelse og anlegg, annet uteoppholdsareal og merkes 
AU på plankartet.  

 

7.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Alle kjøreveger reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, kjøreveg og merkes KV1, KV2 
og KV3 på kartet. 

Areal til grøfter, fyllinger og skjæringer reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, 
annen veggrunn - grøntareal og merkes AV på plankartet. 

Alle parkeringsplasser reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, parkering og merkes 
PP på plankartet. 

 

7.3 Grøntstruktur 
Tursti langs Otra-vassdraget reguleres til grøntstruktur, turveg og merkes TV på plankartet. 

 

7.4 Landbruks-, natur- og friluftslivsformål samt reindrift 
Et fem meters belte langs vassdraget reguleres til landbruks-, natur- og friluftsformål, naturformål og 
merkes LNF-N på plankartet 

Grøntområde mellom hyttetomter og infrastruktur reguleres til landbruks-, natur- og friluftsformål, 
friluftsformål og merkes LNF-F på plankartet. Området skal være grøntbuffer mellom hyttene.  

 

7.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
All vannareal reguleres til bruk og vern av sjø og vassdrag, naturområde i sjø og vassdrag og merkes 
BSV-N på plankartet. 
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7.6 Hensynssoner  
Høyspent sør i planområdet reguleres til faresone – høyspenningsanlegg (ink høyspentkabler), og 
merkes H370_ på plankartet. 

Frisiktområder reguleres til sikringssone - frisikt, og merkes H140_ på plankartet. 

7.7 Bestemmelsesområder  
Automatisk freda kulturminner i den nordlige delen av planområdet reguleres til 
bestemmelsesområder og merkes #1-3 på plankartet. Det søkes dispensasjon fra kulturminneloven 
for disse områdene.  
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8 Bestemmelser 
I henhold til plan- og bygningslova av 27. juni 2008, § 12-3, er det utarbeidet detaljreguleringsplan for 
Lykkestaden aust og nord i Bykle kommune, Aust-Agder.  

Reguleringsbestemmelsene gjelder for området synt med plangrense på plankartet 
«Detaljreguleringsplan for Lykkestaden aust og nord», Plan ID 201402 Bykle kommune, Målestokk 
1:1000, datert 25.08.2014. Innenfor reguleringsgrensa skal arealene brukes som vist på planen. 
Vedtatt plan er bindende for arealbruk, fradeling og bygge- og anleggsvirksomhet innenfor 
planområdet. 

 

BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl § 12-5 nr. 1) 
• Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse, GA 

• Fritidsbebyggelse- frittliggende, FB1 til FB4 

• Energianlegg, EA. 

• Annet uteoppholdsareal, AU. 

 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl §12-5 nr.2) 
• Kjøreveg, KV 1 KV2 og KV3. 

• Annen veigrunn- grøntareal, AV 

• Parkering, PP  

GRØNNSTRUKTUR (Pbl § 12-5 nr. 3) 
• Turveg, TV 

LANDBRUK- NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (Pbl § 12-5 nr. 5) 
• Naturformål, LNF-N 

• Friluftsformål, LNF-F 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (Pbl § 12-5, nr. 6) 
• Naturområde i sjø og vassdrag, BSV-N 

HENSYNSSONER (Pbl § 12-6) 
• Faresone – høyspenningsanlegg (ink høyspentkabler), H370_  
• Sikringssone – frisikt, H140_ 

BESTEMMELSESOMRÅDER (PBL §12-6) 
• Bestemmelsesområde, #1-3 
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8.1 Rekkefølgebestemmelser 
a) Det skal foreligge utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Bykle kommune før tiltak i område 

FB1, 2, 3 og 4 kan igangsettes. Utbyggingsavtalen skal omhandle tiltakshaver plikt for tiltak i 
friluftsområdene med gangveier og broer, samt eventuelle tilskudd til øvrig drift av tiltak som 
gagner allmennheten. 

b) Planen viser tillatt arealbruk.  
c) Bygninger og anlegg skal plasseres innenfor byggegrensene som vist på plankartet. Der 

byggegrensene ikke fremkommer på plankartet skyldes dette at byggegrensen sammenfaller 
med linjesymbol for; formålsgrense, for planlagt bebyggelse. 

d) Terreng og vegetasjon skal i størst mulig utstrekning bevares innenfor områdene regulert til 
grønnstruktur. Det tillates vanlig skjøtsel og rydding for å forhindre gjengroing.  

e) Offentlig parkering i sør og tursti skal være opparbeidet før 8 av totalt 19 enheter er 
ferdigstilt. 

 

8.2 Bygninger og anlegg 

8.2.1 Garasjeanlegg – GA 
a) I området kan det oppføres garasjer. 
b) Hver av tomtene i områdene FB 3 og 4, bortsett fra tomtene 15 og 16, som har både 

parkeringsplass og plass til å oppføre garasje på egen tomt, får tildelt en garasjetomt i 
området GA. Garasjetomtene er merket med nummer, tilsvarende tomtenummeret. 

c) Garasjetomt merket 0, er til overs og kan selges på det frie marked, tomten er 4x7m. 
d) Garasjene skal utføres med paneltyper, og fargesetting som beskrevet i 8.2.2 g og h. 
e) Garasjene skal ha takvinkel mellom 25 til 30 grader, og tekkes med torv. Garasjene skal ikke 

overstige 4m fra ferdig gulv til topp møne. 

 

8.2.2 Fritidsbebyggelse- frittliggende - FB1 og FB2 
a) I området FB1 og FB2 skal det avsettes minst 2 biloppstillingsplasser pr tomt. Plassene skal 

plasseres Innenfor tomtegrensene på hver tomt. 
b) Hver av de 8 tomtene kan bebygges med opp til 150 m2 BYA. Biloppstillingsplasser er 

inkludert i dette med, 18m2 pr stykk= 36m2. 
c) Innenfor byggegrensene er det anledning til å dele opp bygningsmassen på hver tomt, i inntil 

3 byggekropper, frittstående eller kjedet sammen. 
d) Hovedbyggekroppen på tomtene i området FB 1 kan oppføres i 2 etg. med maks høyde fra 

ferdig gulv, til topp møne på 7,5m. Det tillates ikke takoppbygg, arker og kvister på tak, 
bortsett fra tak over dører, der tak er så lavt at det er nødvendig for å få tilstrekkelig høyde 
for dør/ port. Over vinkelbygg tillates tak med møne i to retninger. Alle tak skal tekkes med 
torv.  

e) Området FB 2, sammen med området AU, utgjør en voll. Vollen har en bredde i grunnflaten, 
som er 7m. 3,5m i FB2, og 3,5m i AU. Vollen skal ha en vinkel på ca 30 grader.  

f) Alle tak skal ha takvinkel på mellom 25 og 30 grader. Mindre tak, over dører, og mindre 
utbygg kan ha takvinkel ned til 22 grader. 
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g) Som utvendig kledning tillates 3 paneltyper: Flaskeskåret villmarks panel, lektepanel med 6`` 
underligger og 1``x 3`` som overligger og slett låvepanel. 

h) Villmarks panel og låvepanel skal behandles med ekte tre-tjære. Lektepanel kan males med 
de klassiske fargene, låverød, og dyp oker.    

i) Terrasser skal ha overflater av steinmateriale, terrasser og balkonger av tre tillates ikke. 
j) Piper over tak skal natursteins forblendes, og ha et utvendig tversnitt på minst 80x80cm. 
k) Gjærer som skal benyttes i området, skal utføres som skigard, utført av splittet trevirke, og 

oppføres i max 90 cm. Skigardsstaurene skal være høyere. 
l) Bebyggelsen i FB 2, kan kun oppføres i 1 etg, uten knevegg. Møneretningen på bebyggelsen i 

FB 2, skal være parallelt med vollens lengderetning. 
m) Alle utvendige, synlige flater i mur eller betong, høyere enn 0,5m, skal naturstein-forblendes. 
n) Alle høydeangivelser i tabell er +/ - 0,5m.  

 
Tomt nr. P-høyde m.o.h. 

1 790,5 
2 791,0 
3 791,0 
4 791,5 
5 791,5 
6 791,5 
7 791,5 
8 791,5 

o) I området FB1 og FB2, skal bebyggelsen mellom de forskjellige tomtene ha en brannavstand 
på 8m. 
 

8.2.3 Fritidsbebyggelse- frittliggende – FB3 og FB4 
a) I området FB3 og FB4, skal det avsettes minst 1 biloppstillingsplasser pr tomt, innenfor 

tomtegrensene, bortsett fra på tomt 15 og 16, som skal ha 2 biloppstillingsplasser, hvorav 
den ene kan bebygges med garasje. De øvrige 9 tomtene får tildelt en parkeringsplass i 
området GA. Disse plassene kan bebygges med garasjer. Parkeringsplass/ garasje i området 
GA, teller ikke med i BYA på tomtene.  

b) Hver av de 11 tomtene kan bebygges med opp til 130m2 BYA, bortsett fra tomtene 15 og 16, 
som kan bebygges med 150m2 BYA. Biloppstillingsplasser på tomtene er inkludert i BYA med 
18m2. 

c) Innenfor byggegrensene er det anledning til å dele opp bygningsmassen på hver tomt, i inntil 
3 byggekropper, frittstående eller kjedet sammen. 

d) Bebyggelsen i området FB3 og FB4 kan oppføres i 2 etg. med maks høyde fra ferdig gulv, til 
topp møne på 7,5m. Det tillates ikke takoppbygg, arker og kvister på tak, bortsett fra tak over 
dører, der tak er så lavt at det er nødvendig for å få tilstrekkelig høyde for dør/ port. Over 
vinkelbygg tillates tak med møne i to retninger. Alle tak skal tekkes med torv. 

e) Alle hovedtak skal ha takvinkel på mellom 25 og 30 grader. Mindre tak, over dører, og mindre 
utbygg kan ha takvinkel ned til 22 grader. 

f) Som utvendig kledning tillates 3 paneltyper: Flaskeskåret villmarks panel, lektepanel med 6`` 
underligger og 1``x 3`` som overligger og slett låvepanel. 
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g) Villmarks panel og låvepanel skal behandles med ekte tre-tjære. Lektepanel kan males med 
de klassiske fargene, låverød, og dyp oker. 

h) Terrasser skal ha overflater av steinmateriale, terrasser og balkonger av tre tillates ikke. 
i) Piper over tak skal natursteins forblendes, og ha et tverrsnitt på minimum80x80cm. 
j) Gjærer som skal benyttes i områdene, skal utføres som skigard, utført av splittet trevirke, og 

oppføres i max 90 cm. Skigardsstaurene skal være høyere. 
k) Tomtene 9 til 14, og 17 til 19 plikter å holde brannskille EI30 mot sin nordre grense. 
l) Alle høydeangivelser i tabell er +/ - 0,5m. For tomtene 17, 18 og 19 som har underetg. er 

høydene beskrevet fra øverste etasjeplan.   
 

Tomt nr. P-høyde m.o.h. 
9 801,0 

10 801,0 
11 800,0 
12 799,0 
13 798,5 
14 798,5 
15 798,5 
16 798,5 
17 800,0 
18 801,0 
19 801,0 

m) I området FB3 tillates bygg på de forskjellige tomtene oppført nærmere hverandre enn 8m, 
forutsatt at det etableres nødvendige byggetekniske brannskiller. Alle tomtene i FB3 har plikt 
til å holde brannskille mot sin nabo i syd. Mellom bygg på hver side av KV3 skal brannsikring 
skje med en byggeavstand på 8m.  
 

8.2.4 Energianlegg - EA 
a) Eksisterende trafo flyttes til området avsatt til energianlegg. Trafoen ligger i dag nærmere 

veien. Ledningsnettet mellom de to plasseringene, legges i bakken.  

8.2.5 Annet uteoppholdsareal - AU 
a) Området AU, utgjør den ene halvdelen av en voll. Den andre halvdelen utgjøres av FB2. 

Området AU skal jordsettes, og beplantes med vegetasjon mest mulig likt med vegetasjonen 
østover, ned mot elva. Området AU, skal oppfattes som en videreførelse av dette terrenget.  
            

8.3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR. 

8.3.1 Kjøreveg – KV1, KV2 og KV3. 
a) Kjøreveg KV 1, er eksisterende kommunal veg, og beholdes uendret. 
b) Kjøreveg KV 2, er felles veg for tomtene 1-8 i FB 1 og FB2. Kjøreveg KV3 er felles veg for 

tomtene 9-19 i FB3 og FB4. 
c) KV1 er offentlig eierform. 
d) KV2 og KV3 er privat eierform. 
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8.3.2 Annen veggrunn- grøntareal - AV 
a) Arealene skiller bebyggelsen i FB 1, FB 3, garasjeanlegg GA, og den offentlige 

parkeringsplassen PP, fra den kommunale veien KV1. Området kan beplantes med 
bjørketrær. Bortsett fra i siktsonene fra avkjørslene fra PP, KV2 og KV3. I siktsonene skal det 
ikke etableres vegetasjon eller annet høyere enn 50cm, som kan hemme siktforholdene. 

8.3.3 Parkering - PP 
a) Parkeringsplassen PP er offentlig, og skal primært sikre enklere tilgjengelighet, og økt bruk av 

elva og frilufts- og naturområdene i LNF-F og LNF- N. 

 

8.4 GRØNNSTRUKTUR 

8.4.1 Turveg - TV 
a) Turvegene TV i planområdet skal, utover å sikre enkel tilgang til elva og frilufts- og 

naturområdene fra parkeringsplassen PP, også knyttes til, og bli en del av det kommunale 
turvei-systemet langs elva.   

b) Vegsystemet skal legges så skånsomt som mulig, uten store inngrep i natur og vegetasjon. 
c) Broene i turveg TV mellom fastland og holmen, kan utføres med faste, støpte fundamenter, 

men selve brospennet kan utføres slik at det kan demonteres, for å unngå ødeleggelser i is 
løsningen og flom perioder. Broene skal byggemeldes særskilt. 

d) Turvegene skal være universelt utforma.  
 

8.4.2 LANDBRUKS- NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL. 

8.4.3 Naturformål - LNF- N 
a) De to LNF-N områdene, det en langs indre løp av elva på fastland, og det andre på holmen, 

skal være tilgjengelig for allmennheten. Tiltak som fremmer formålet kan tillates. Utover 
dette skal eksisterende terreng og vegetasjon i størst mulig grad bevares. Normal skjøtsel av 
området kan tillates.   

8.4.4 Friluftsformål - LNF- F 
a) LNF- F området skal være tilgjengelig for allmennheten. Tiltak som fremmer formålet kan 

tillates. Utover dette skal eksisterende terreng og vegetasjon i størst mulig grad bevares. 
Normal skjøtsel av området kan tillates. 

 

8.5  BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

8.5.1 Naturområde i sjø og vassdrag - BSV- N 
a) Området BSV- N er regulert til naturområde i sjø og vassdrag. Dette omfatter alt sjøareal i 

planområdet. Områdene skal bevares mest mulig uten inngrep. Tiltak som, imidlertid, gagner 
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formålet,ogsomvil fremmefriluftsbrukenfor allmennheten,kantillates.

8.6 HENSYNSSONER

8.6.1 Faresone - høyspenningsanlegg (ink høyspentkabler) – H370_
a) I faresonenrundt luftstrekkavhøyspent,ogtrafo, tillates ingenbyggetiltak.

8.6.2 Sikringssone - frisikt – H140_
a) For å sikre god oversikt ved avkjørslerfra området, tillates ikke vegetasjoneller andre

elementeri sikringssonene høyereenn50cm.

8.7 Bestemmelsesområder

8.7.1 Bestemmelsesområde - #1 -3
a) Før utbygging kan settes i gang, skal det gjennomføres arkeologisk gransking av de

automatiskfreda kulturminnenemed ID 91878,92018og 91917.Det skal tas kontakt med
Aust-Agder fylkeskommunei god tid før tiltaket skal settes i gang slik at omfanget av
granskingenkanfastsettes.Granskingenbekostesavtiltakshaver,jf. kulturminneloven§ 10

Vinje,den25. august2014

For Plankontoret Hallvard Homme ASog Arkitekt Stokkebokjær AS

Ida K. Larsen

RevisjonA – Etteradministrativgjennomgang 18.11.2014

Varselom oppstartavplanarbeid: 18.03.2014

1. Behandleti det fasteutvalget for plansaker:

Utlagt til offentlig ettersyni tidsrommet:

2. behandlingi det fasteutvalget for plansaker:

Egengodkjenti kommunestyretden:

_______________________________________________________________

Sted, Dato Sign. Stempel
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8.8 Illustrasjoner  

8.8.1 Illustrasjoner Lykkestaden aust A-B-C-D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over: Illustrasjon A 
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Over: Illustrasjon B 
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Over:IllustrasjonC

Over:IllustrasjonD
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8.8.2 Illustrasjoner Lykkestaden nord E-F-G 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over: Illustrasjon E 
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Over: Illustrasjon F 
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